รายงานการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี ครังที 41
บริษัทหลักทรัพย์ จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
วันอังคารที 21 เมษายน 2558
ณ ห้ องคอลัมน์ 1 ชัน 2 อาคารคอลัมน์ ทาวเวอร์ เลขที 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
___________________________________
เปิ ดประชุมเวลา 10.30 น.
กรรมการ และผู้บริหารทีร่ วมประชุม
1. นายโชคชัย อักษรนันท์
2. นายสดาวุธ เตชะอุบล
3. นายสุ รพล ขวัญใจธัญญา

4. นายสุ วิชญ โรจนวานิช
5. นายบุญลือ ประเสริ ฐโสภา
6. นายวิกรม คุม้ ไพโรจน์
7. นายอมร อัศวานันท์
8. นางสาวประภา ปูรณโชติ
9. นายทอมมี/ เตชะอุบล
10. นางจิราพร บุญวานิช
11. นางพัณณรัชต์ บรรพโต
12. นายณัฐวุฒิ ธรรมจารี
13. นายกิตติคม สุ ทธิวงศ์
14. นางรจิตพร มนะเวส
15. นายอนุพงษ์ จันทร์จิเรศรัศมี

รองประธานกรรมการ รักษาการประธานกรรมการ และ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นประธานในทีประชุม
กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริ หาร
กรรมการ กรรมการบริ หาร
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และ
กรรมการด้านการกํากับดูแลกิจการที/ดี
กรรมการ กรรมการบริ หาร และกรรมการด้านการกํากับดูแล
กิจการที/ดี
กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนและ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนและ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการผูจ้ ดั การ
ที/ปรึ กษา
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส/
เลขานุการบริ ษทั เป็ นเลขานุการในที/ประชุม
ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส ฝ่ ายบัญชีและการเงินบริ ษทั

/ ผูส้ อบบัญชี.....
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ผู้สอบบัญชีทีร่ วมประชุม
1. นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
2. นางสาวรฐาภัทร์ ลิAมสกุล

บริ ษทั พีวี ออดิท จํากัด
บริ ษทั พีวี ออดิท จํากัด

ทีปรึกษากฎหมาย (ในฐานะผู้สังเกตการณ์ ประชุม)
1. นายเทพชล โกศล
บริ ษทั เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคนซี/ จํากัด
ประธานกล่าวเปิ ดประชุมและเลขานุการบริ ษทั แถลงว่า ณ เวลาเปิ ดประชุม มีผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะ
มาร่ วมประชุมรวม 96 ราย แบ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ ้นมาด้วยตนเอง 45 ราย และผูร้ ับมอบฉันทะ 51 รายนับจํานวนหุ ้นได้
93,059,950 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 77.55 ซึ/ งเป็ นจํานวนหุ ้นที/เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ ้นที/จาํ หน่ายได้ทA งั หมดครบ
เป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริ ษทั พร้อมกันนีA ได้ชA ี แจงวิธีปฏิ บตั ิ ในการลงคะแนนเสี ยงและการนับคะแนนเสี ยง
การประชุมให้ผถู้ ือหุ ้นได้รับทราบ หลังจากนัAนจึงดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนีA
วาระที 1

รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น ครังที 1/2558 เมือวันที 27 มกราคม 2558
ก่อนการพิ จารณา วาระที/ 1 เลขานุ การบริ ษทั ได้แถลงต่ อที/ ประชุมว่าขณะนีA ได้มีผถู้ ื อหุ ้นและผูร้ ับมอบ
ฉันทะเข้าร่ วมประชุม เพิ/มอีก 6 ราย รวมเป็ นผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมทัAงสิA น 102 ราย นับรวม
จํานวนหุน้ ได้ 93,064,838 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 77.55 ของจํานวนหุ ้นที/ออกและเรี ยกชําระแล้ว
ประธานเสนอให้ผูถ้ ือหุ ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครัAงที/ 1/2558 เมื/อวันที/ 27
มกราคม 2558 ซึ/ งเอกสารได้จดั ส่ งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ล่วงหน้าแล้วจึงได้เสนอให้ที/ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงาน
การประชุม
อนึ/ง ประธานได้แถลงต่อที/ประชุมว่าวาระนีA จะต้องรับรองด้วยเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ/ งมาประชุมและ
ออกเสี ยงลงคะแนน
มติทีประชุม
ที/ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครัAงที/ 1/2558 เมื/อวันที/ 27 มกราคม
2558 ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมาก ดังต่อไปนีA

/ วาระที/ 2.....
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วาระที 2

รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2557
ก่อนการพิ จารณา วาระที/ 2 เลขานุ การบริ ษทั ได้แถลงต่ อที/ ประชุมว่าขณะนีA ได้มีผถู้ ื อหุ ้นและผูร้ ับมอบ
ฉันทะเข้าร่ วมประชุม เพิ/มอีก 1 ราย รวมเป็ นผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมทัAงสิA น 103 ราย นับรวม
จํานวนหุน้ ได้ 93,066,838 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 77.56 ของจํานวนหุน้ ที/ออกและเรี ยกชําระแล้ว

ประธานที/ประชุมแถลงผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ซื/ งมีรายละเอียดเป็ นไปตามเอกสารแนบ 1 ของหนังสื อ
เชิญประชุม และกรรมการผูจ้ ดั การได้สรุ ปเพิ/มเติมเพื/อความชัดเจนดังนีA
“ในรอบปี 2557 เศรษฐกิ จไทยในช่ วงครึ งปี แรกได้ รับ ผลกระทบอย่ างมากจากปั ญหาวิ กฤติ การณ์ ทาง
การเมืองในประเทศที มีต่อเนื องมาจากปลายปี 2556 ส่ งผลกระทบต่ อตลาดเงิน ตลาดทุนและความเชื อมันของนัก
ลงทุนทั2งในประเทศและต่ างประเทศโดยตรง อย่ างไรก็ตามในช่ วงครึ งปี หลัง สถานการณ์ ดังกล่ าวได้ คลีคลายไป
ในทางที ดี ขึน2 ส่ งผลให้ การจั ดตั2 งกองทุ นเป็ นไปตามเป้ าหมาย ผลการดําเนิ น งานของบริ ษัทจึ งปรั บตัวดี ขึน2 เป็ น
ลําดับ โดยในปี 2557 บริ ษัทมีรายได้ รวมทั2งสิ น2 942.37 ล้ านบาท ค่ าใช้ จ่ายรวม 648.04 ล้ านบาท กําไรสุ ทธิ 236.42
ล้ านบาท มีกองทุนภายใต้ การจัดการทุกประเภท 206 กองทุน ประกอบด้ วยกองทุนรวมในประเทศและต่ างประเทศ
93 กองทุน กองทุนรวมอสั งหาริ มทรั พย์ 17 กองทุน กองทุนสํารองเลีย2 งชี พ 38 กองทุน และกองทุนส่ วนบุคคล 58
กองทุน รวมมูลค่ าทรั พย์ สินสุ ทธิ 416,633 ล้ านบาท โดยเป็ นกองทุนที จัดตั2งขึน2 ใหม่ ในปี 2557 จํานวนทั2 งสิ 2น 35
กองทุน มูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิ 11,281.13 ล้ านบาท ประกอบด้ วยกองทุนรวม 16 กองทุน และกองทุนส่ วนบุคคล 19
กองทุน”
มติทีประชุม
ที/ประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ในรอบปี 2557
วาระที 3

พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจําปี 2557
ก่อนการพิ จารณา วาระที/ 3 เลขานุ การบริ ษทั ได้แถลงต่ อที/ ประชุมว่าขณะนีA ได้มีผถู้ ื อหุ ้นและผูร้ ับมอบ
ฉันทะเข้าร่ วมประชุม เพิ/มอีก 1 ราย รวมเป็ นผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมทัAงสิA น 104 ราย นับรวม
จํานวนหุน้ ได้ 93,138,638 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 77.62 ของจํานวนหุน้ ที/ออกและเรี ยกชําระแล้ว

ประธานที/ประชุมได้แถลงว่างบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีประจําปี สิA นสุ ด 31 ธัน วาคม 2557 ปรากฏในเรื/ อง “งบการเงิน” ของรายงานประจําปี 2557 ซึ/ งได้ผ่านการ
รับรองจากผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั พีวี ออดิท จํากัด และได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั
แล้ว โดยได้จดั ส่ งให้แก่ผถู้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมในครัAงนีA (เอกสารแนบ 1)
ประธานได้เสนอให้ผถู้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ประจําปี
2557
/ อนึ/ง ประธาน.....
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อนึ/ ง ประธานได้แถลงต่อที/ประชุมว่าวาระนีA จะต้องอนุมตั ิดว้ ยเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ/ งมาประชุม
และออกเสี ยงลงคะแนน
มติทีประชุม
ที/ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จประจําปี 2557
ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ดงั ต่อไปนีA

วาระที 4 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกําไรประจําปี 2557
ก่อนการพิ จารณา วาระที/ 4 เลขานุ การบริ ษทั ได้แถลงต่ อที/ ประชุมว่าขณะนีA ได้มีผถู้ ื อหุ ้นและผูร้ ับมอบ
ฉันทะเข้าร่ วมประชุมรวมทัAงสิA น 104 ราย นับรวมจํานวนหุ ้นได้ 93,138,638 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 77.62 ของจํานวน
หุน้ ที/ออกและเรี ยกชําระแล้ว
ประธานที/ประชุมได้ให้กรรมการผูจ้ ดั การแถลงต่อที/ ประชุม กล่าวคือ ปั จจุบนั บริ ษทั มีนโยบายจ่ายเงินปั น
ผลจากผลการดําเนิ นงาน ในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของ กําไรสุ ทธิ ต่อหุ ้น โดยเมื/อจ่ายเงินปั นผลแล้ว เงินส่ วน
ของผูถ้ ือหุ ้นต้องเหลืออยูไ่ ม่นอ้ ยกว่า 1,000 ล้านบาท ซึ/ งจากการดําเนิ นงานของบริ ษทั ในรอบปี 2557 บริ ษทั มีกาํ ไร
สุ ทธิ 218.65 ล้านบาท หรื อ 1.82 บาทต่อหุ ้น บริ ษทั จึ งพิจารณาจ่ายเงินปั นผลจากผลประกอบการประจําปี 2557
ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ในอัตรา 1.70 บาทต่อหุ้น รวมเป็ นเงินปั นผลจากผลการดําเนิ นงานที/จ่ายให้แก่ผถู้ ือหุ ้นทัAงสิA นจํานวน
204 ล้านบาท
บริ ษทั ได้กาํ หนดรายชื/อผูถ้ ือหุ้นที/มีสิทธิรับเงินปั นผลในวันพุธที/ 29 เมษายน 2558 และรวบรวมรายชื/อตาม
มาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบี ยนพักการโอนหุ ้นในวัน
พฤหัสบดีที/ 30 เมษายน 2558 และกําหนดจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวในวันศุกร์ที/ 8 พฤษภาคม 2558

/ สิ ทธิในการ.....
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สิ ทธิในการรับเงินปั นผลดังกล่าวต้องขออนุมตั ิจากที/ประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยมีขอ้ มูลเปรี ยบเทียบอัตราการ
จ่ายเงินปันผลในปี ที/ผา่ นมา ดังนีA
ข้ อมูลการจ่ ายเงินปันผลเปรียบเทียบ ตังแต่ ปี 2555 – 2557
รายการ
1. กําไรสุทธิ (ล้ านบาท)
2 กําไรสะสม (ล้ านบาท)
3. จํานวนหุ้น (ล้ านหุ้น)
4. เงินปั นผล (บาท/หุ้น)
-เงินปั นผลจ่ ายจากผลการดําเนินงานต่ อหุ้น
-เงินปั นผลพิ เศษต่ อหุ้น

ปี 2557
218.65
165.58
120

ปี 2556
337.20
128.38
120

ปี 2555
207.33*
125.05*
120

1.70
-

2.50
-

1.70
-

5. เงินปั นผลจ่ ายทั2งสิ น2 (บาท/หุ้น)
6. รวมเงินปั นผลจ่ ายทั2งสิ 2น (ล้ านบาท)
7. ส่ วนของผู้ถือหุ้ นหลังจ่ ายปั นผลแล้ ว (ล้ านบาท)

1.70
204
1,054.31

2.50
300
1,027.26

1.70
204
1,005.15

หมายเหตุ* สาเหตุทีข้ อมูลกํา ไรสุ ทธิ และกําไรสะสมในปี 2555 มี การเปลียนแปลงจากที ระบุไว้ ในรายงานประจําปี 2555 เนื องจากข้ อมูลงบ
การเงิ นปี 2555 มีการปรั บปรุ งใหม่ เพือให้ สามารถเปรี ยบเที ยบกับข้ อมูลงบการเงิ นปี 2556 ซึ งเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี ทีใช้ บังคับในปี 2556

อนึ/ ง ประธานได้แถลงต่อที/ประชุมว่าวาระนีA จะต้องอนุ มตั ิดว้ ยเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ/ งมาประชุมและ
ออกเสี ยงลงคะแนน
มติทีประชุม
ที/ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลจากผลการดําเนิ นงานประจําปี 2557 ให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นใน
อัตรา 1.70 บาท ต่อหุน้ รวมเป็ นเงินปั นผลจากผลการดําเนินงานที/จ่ายให้แก่ผถู้ ือหุน้ ทัAงสิA นจํานวน 204 ล้านบาท โดย
จ่ายให้แก่ผถู้ ือหุน้ จํานวน 120,000,000 หุน้ ตามรายชื/อผูถ้ ือหุน้ ที/มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันพุธที/ 29 เมษายน 2558
และให้ร วบรวมรายชื/ อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 โดยวิ ธีปิ ดสมุด
ทะเบี ยนพักการโอนหุ ้นในวันพฤหัสบดีที/ 30 เมษายน 2558 และกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันศุกร์ ที/ 8 พฤษภาคม
2558 ที/ประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ ดังต่อไปนีA

/ วาระที/ 5.....
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วาระที 5

พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระ
(กรรมการผูท้ ี/มีส่วนได้เสี ยมิได้อยูใ่ นที/ประชุมวาระนีA)
ก่อนการพิ จารณา วาระที/ 5 เลขานุ การบริ ษทั ได้แถลงต่ อที/ ประชุมว่าขณะนีA ได้มีผถู้ ื อหุ ้นและผูร้ ับมอบ
ฉันทะเข้าร่ วมประชุมรวมทัAงสิA น 104 ราย นับรวมจํานวนหุ ้นได้ 93,138,638 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 77.62 ของจํานวน
หุน้ ที/ออกและเรี ยกชําระแล้ว

ประธานได้ให้เลขานุการบริ ษทั แถลงต่อที/ประชุม กล่าวคือ เพื/อให้เป็ นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของ
บริ ษทั จึงจําเป็ นต้องพิจารณาเลือกตัAงกรรมการแทนกรรมการที/ ครบกําหนดออกตามวาระซึ/ งในปี นีA มีกรรมการและ
กรรมการอิสระที/ครบกําหนดออกตามวาระ 5 ท่าน ได้แก่
กรรมการ จํานวน 4 ท่าน
พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช
ดร. ธัชพล กาญจนกูล
นายพิพฒั น์ ขันทอง
นางสาวประภา ปูรณโชติ
กรรมการอิสระ จํานวน 1 ท่าน (รายละเอียดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็ นไป
ตามเอกสารแนบ 1)
นายอมร อัศวานันท์
ซึ/ งคณะกรรมการพิ จาณาแล้วเห็น ชอบให้นําเสนอที/ ป ระชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเพื/ อพิ จารณาแต่งตัAงกรรมการและ
กรรมการอิสระตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนดังนีA
1. พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช ดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ/ ง
2. นายพิศิษฐ์ เสรี วิวฒั นา ดํารงตําแหน่งกรรมการ
3. นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์ ดํารงตําแหน่งกรรมการ
4. นายอมร อัศวานันท์ ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ/ง
5. นางสาวประภา ปูรณโชติ ดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ/ง
ทัAงนีA บริ ษทั ได้แนบประวัติผทู้ ี/ ได้รับการเสนอชื/อให้เข้ารับการเลือกตัAงเป็ นกรรมการแทนกรรมการที/ ครบ
กําหนดออกตามวาระมาด้วยแล้ว (เอกสารแนบ 1)
อนึ/ ง ประธานได้แถลงต่อที/ประชุมว่าวาระนีA จะต้องอนุ มตั ิดว้ ยเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ/ งมาประชุมและ
ออกเสี ยงลงคะแนน

/ มติที/ประชุม.....
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มติทีประชุม
ที/ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้วมีม ติ อนุ ม ตั ิ เลื อ กตัAง บุ คคลดัง ต่ อไปนีA เข้า เป็ นกรรมการและกรรมการอิ สระแทน
กรรมการที/ครบกําหนดออกตามวาระ
(1) พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช ดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ/ ง ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมาก ดังต่อไปนีA

(2) นายพิศิษฐ์ เสรี วิวฒั นา ดํารงตําแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมาก ดังต่อไปนีA

(3) นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์ ดํารงตําแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมาก ดังต่อไปนีA

(4) นายอมร อัศวานันท์ ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ/ง ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ ดังต่อไปนีA

/ (5) นางสาว.....
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(5) นางสาวประภา ปูรณโชติ ดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ/ง ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมาก ดังต่อไปนีA

วาระที 6

พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนคณะกรรมการและบุคคลทีคณะกรรมการมอบหมายให้ ปฏิบัติงาน
ประจําปี 2558
ก่อนการพิ จารณา วาระที/ 6 เลขานุ การบริ ษทั ได้แถลงต่ อที/ ประชุมว่าขณะนีA ได้มีผถู้ ื อหุ ้นและผูร้ ับมอบ
ฉันทะเข้าร่ วมประชุม เพิ/มอีก 5 ราย รวมเป็ นผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมทัAงสิA น 109 ราย นับรวม
จํานวนหุน้ ได้ 93,240,642 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 77.70 ของจํานวนหุ ้นที/ออกและเรี ยกชําระแล้ว

ประธานที/ประชุมได้ให้เลขานุการบริ ษทั แถลงต่อที/ ประชุม ซึ/ งเลขานุการบริ ษทั แถลงว่าบริ ษทั มีนโยบาย
ในการกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการให้อยูใ่ นระดับที/เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที/ในการปฏิบตั ิงาน
เพื/อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นและผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่างๆ และเพื/ อให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแล
กิ จ การที/ ดี โดยคณะกรรมการสรรหาและกํา หนดค่าตอบแทนได้พิ จ ารณาหลักเกณฑ์การกํา หนดค่ าตอบแทน
คณะกรรมการและบุคคลที/ คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิ บตั ิ งานประจําปี 2558 โดยกลัน/ กรองอย่างละเอียดถึ ง
ความเหมาะสมประการต่างๆ รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกําไรของบริ ษทั แล้ว
และได้น าํ เสนอที/ ประชุมคณะกรรมการซึ/ งมีมติ เห็ นชอบให้นาํ เสนอ หลักเกณฑ์การกําหนดค่ าตอบแทนให้กบั
คณะกรรมการและบุคคลที/คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบตั ิงานประจําปี 2558 ดังต่อไปนีA ต่อที/ประชุมผูถ้ ือหุน้
1. ค่าเบีAยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนเป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท ต่อปี
2. ค่าบําเหน็จคณะกรรมการเป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 1,720,000 บาท ต่อปี
3. โบนัสในอัตราร้อยละ 1.5 ของเงินปั นผลปกติประจําปี
หมายเหตุ: ข้อมูลการกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและบุคคลที/ กรรมการมอบหมายใหปฏิบตั ิงาน ปรากฏตาม
เอกสารแนบ 1
มีผถู้ ือหุ้นได้สอบถามข้อแตกต่างระหว่างเงินค่าบําเหน็จและโบนัส ซึ/ งประธานได้ให้เลขานุ การบริ ษทั ชีAแจง
กล่ า วคื อ เงิ น ค่ า บํา เหน็ จ เป็ นเงิ น ค่ า ตอบแทนรายปี ซึ/ ง มี อ ัต รากํา หนดคงที/ ส่ ว นโบนั ส นัAน เป็ นเงิ น ที/ จ่ า ยให้
คณะกรรมการขึAนอยูก่ บั ผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั และเป็ นสัดส่ วนกับจํานวนเงินปั นผลของบริ ษทั ที/จ่ายให้แก่ผู้
ถือหุ ้น

/ เมื/อไม่มี.....
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เมื/อไม่มีผูถ้ ือหุ ้นรายใดซักถามเพิ/มเติม ประธานได้แถลงต่อที/ ประชุมว่าวาระนีA จะต้องอนุ มตั ิ ดว้ ยเสี ยงข้าง
มากของผูถ้ ือหุน้ ซึ/งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
มติทีประชุม
ที/ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิค่าตอบแทนคณะกรรมการและบุคคลที/คณะกรรมการมอบหมายให้
ปฏิบตั ิงานประจําปี 2558 ดังนีA
1. ค่าเบีAยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนเป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท ต่อปี
2. ค่าบําเหน็จคณะกรรมการเป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 1,720,000 บาท ต่อปี และ
3. โบนัสในอัตราร้อยละ 1.5 ของเงินปั นผลปกติประจําปี
ทัAงนีA หลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการและบุคคลที/คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบตั ิงานจะมีผลบังคับใช้
ตัAงแต่วนั ที/ ได้รับอนุ มตั ิ จากที/ ป ระชุ มใหญ่ สามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี ครัA งที/ 41 เป็ นต้นไป และให้ใช้หลักเกณฑ์นA ี
ตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี/ยนแปลงเป็ นอย่างอื/น ที/ประชุมมีมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ ดังต่อไปนีA

วาระที 7 พิจารณาแต่ งตังผู้สอบบัญชีประจําปี 2558 และกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ก่อนการพิ จารณา วาระที/ 7 เลขานุการบริ ษทั ได้แถลงต่ อที/ ประชุมว่าขณะนีA ได้มีผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบ
ฉันทะเข้าร่ วมประชุม เพิ/มอีก 6 ราย รวมเป็ นผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมทัAงสิA น 115 ราย นับรวม
จํานวนหุน้ ได้ 93,247,744 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 77.71ของจํานวนหุ้นที/ออกและเรี ยกชําระแล้ว
ประธานแถลงว่าเพื/อให้เป็ นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริ ษทั คณะกรรมการตามคําแนะนําของ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแต่งตัAงผูส้ อบบัญชี ประจําปี 2558 ซึ/ งคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ได้
พิจารณาคัดเลื อกและเสนอให้แต่งตัAง นายประวิท ย์ วิวรรณธนานุ ตร์ ผูส้ อบบัญชีท ะเบี ยนเลขที/ 4917 หรื อ นาย
บรรจง พิ ชญประสาธน์ ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที/ 7147 หรื อ นายเทอดทอง เทพมังกร ผูส้ อบบัญชีทะเบี ยนเลขที/
3787 หรื อ นายไกรสิ ทธิP ศิลปมงคลกุล ผูส้ อบบัญชีทะเบี ยนเลขที/ 9429 แห่ ง บริ ษทั พีวี ออดิ ท จํากัด หรื อ ผูส้ อบ
บัญชีท่านอื/นภายในสํานักงานเดียวกันแห่ งบริ ษทั พี วี ออดิท จํากัด เป็ นผูล้ งลายชื/ อในรายงานการตรวจสอบและ
สอบทานงบการเงินของบริ ษทั ประจําปี 2558 ในอัตราค่าสอบบัญชีปีละ 827,500 บาท โดยได้รวมค่าตรวจสอบ
สอบทานของงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมไว้ดว้ ยกันแล้ว
/ ทัAงนีA บริ ษทั .....
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ทัAงนีA บริ ษทั ที/เป็ นสํานักงานบัญชีและผูส้ อบบัญชีตามรายชื/อที/เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรื อมีส่วนได้
ส่ วนเสี ยกับบริ ษทั / ผูบ้ ริ หาร / ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อ ผูท้ ี/เกี/ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
มีผถู้ ือหุ้นได้สอบถามเกณฑ์การคัดเลือกผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ซึ/ งผูอ้ าํ นวยการอาวุโสฝ่ ายบัญชีและการเงิน
บริ ษทั ได้ชA ีแจงว่าในการคัดเลือกผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการตามเกณฑ์ที/สาํ นักงาน ก.ล.ต. ได้กาํ หนดไว้
โดยบริ ษทั ได้ทาํ หนังสื อเชิญผูส้ อบบัญชีรายอื/นนอกเหนือจากผูส้ อบบัญชีเดิมจํานวน 5 บริ ษทั เพื/อให้จดั ส่ งข้อเสนอ
และค่าบริ การการตรวจสอบบัญชี โดยมีขอ้ สรุ ปดังนีA
1. บริ ษทั เคพีเอ็มจี ออดิท (ประเทศไทย) จํากัด
ปฎิเสธจัดส่ งข้อเสนอ
2. บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส จํากัด
ไม่จดั ส่ งข้อเสนอตามกําหนดเวลา
3. บริ ษทั ธรรมนิติ จํากัด (มหาชน)
ไม่จดั ส่ งข้อเสนอตามกําหนดเวลา
4. บริ ษทั สํานักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด
ไม่จดั ส่ งข้อเสนอตามกําหนดเวลา
5. บริ ษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด
ไม่จดั ส่ งข้อเสนอตามกําหนดเวลา
เมื/อไม่มีผูถ้ ือหุ ้นรายใดซักถามเพิ/มเติม ประธานได้แถลงต่อที/ ประชุมว่าวาระนีA จะต้องอนุมตั ิดว้ ยเสี ยงข้าง
มากของผูถ้ ือหุน้ ซึ/งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
มติทีประชุม
ที/ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิแต่งตัAงนายประวิทย์ วิวรรณธนานุ ตร์ ผูส้ อบบัญชีทะเบี ยนเลขที/ 4917
หรื อ นายบรรจง พิ ชญประสาธน์ ผูส้ อบบัญชี ทะเบี ยนเลขที/ 7147 หรื อ นายเทอดทอง เทพมังกร ผูส้ อบบัญชี
ทะเบียนเลขที/ 3787 หรื อ นายไกรสิ ทธิP ศิลปมงคลกุล ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที/ 9429 แห่ ง บริ ษทั พีวี ออดิท จํากัด
หรื อ ผูส้ อบบัญชี ท่านอื/ น ภายในสํานักงานเดี ยวกัน แห่ ง บริ ษทั พี วี ออดิ ท จํากัด เป็ นผูล้ งลายชื/ อในรายงานการ
ตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริ ษทั ประจําปี 2558 และอนุมตั ิค่าตอบแทนตามที/คณะกรรมการตรวจสอบ
เสนอ เป็ นจํานวนเงิน 827,500 บาท โดยได้รวมค่าตรวจสอบ สอบทานของงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงิน
รวมไว้ดว้ ยกันแล้ว ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ ดังต่อไปนีA

/ วาระที/ 8.....
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วาระที 8
เรืองอืน ๆ (ถ้ ามี)
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ที/ประชุมสอบถาม ซึ/ งมีผถู้ ือหุ ้นได้สอบถามที/ประชุมในเรื/ องดังต่อไปนีA
1. ผูร้ ับมอบฉันทะจากสมาคมอาสาพิทกั ษ์สิทธิผถู้ ือหุ ้นได้สอบถามบริ ษทั ในเรื/ องดังต่อไปนีA
1.1 ความคืบหน้าเรื/ องการเข้าร่ วม “การเป็ นแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริ ต”
(ซึ/ งต่อไปจะเรี ยกว่า “แนวร่ วมฯ”)
ในกรณี นA ี ประธานได้ให้ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส ฝ่ ายกํากับดูแลการปฏิ บตั ิ งานรายงานต่อที/ ประชุ ม
กล่าวคือ ปั จจุบนั บริ ษทั ได้ประกาศเจตนารมณ์การเข้าเป็ นแนวร่ วมฯ ดังกล่าวข้างต้น โดยที/ประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ให้ความเห็นชอบนโยบายการเป็ นแนวร่ วมฯ ทัAงนีA บริ ษทั อยูใ่ นระหว่างการ
จัดทําแบบประเมินและรวบรวมเอกสารโดยคาดว่าจะเสนอให้สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย (IOD) อนุมตั ิภายในไตรมาสสุ ดท้ายของปี นีA
1.2 นอกเหนื อจากสาเหตุ ที/รายได้ในปี 2557 ของบริ ษทั ลดลงเมื/อเทียบกับรายได้ของปี 2556 ตามที/
กรรมการผูจ้ ดั การได้แถลงต่อที/ประชุมมาแล้วในข้างต้น ยังมีปัจจัยอื/นที/ส่งผลกระทบต่อรายได้ของ
บริ ษทั หรื อไม่
ประธานได้ให้กรรมการผูจ้ ดั การชีAแจง กล่าวคือ สาเหตุที/ทาํ ให้รายได้ของบริ ษทั ในปี 2557 น้อยกว่า
ปี 2556 เนื/ องจากบริ ษทั ไม่สามารถจัดตัAง Target Fund ได้ตามเป้ าหมายที/วางไว้เนื/ องจากปั จจัยทาง
เศรษฐกิจไม่เอืAออํานวย อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ได้ปรับกลยุทธ์ในการออกกองทุน โดยเน้นกองทุนที/
ลงทุนใน Global Bond ซึ/ งได้ผลตอบการลงทุนในเกณฑ์ที/ดี
1.3 ทิศทางในการขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มเป้ าหมายใหม่ รวมทัAงการจัดตัAงกองทุนที/ลงทุนในทรัพย์สิน
ประเภทอื/น
กรรมการผูจ้ ดั การได้ชA ี แจงต่อที/ ประชุมว่า บริ ษทั มีแผนการที/ จะจัดตัAงกองทรัสต์เพื/อการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์ (REITs) ซึ/ งจะเป็ น REITs กองแรกที/จะไปลงทุนในต่างประเทศ
2. นอกจากนีA ยังมีผถู้ ือหุ ้นรายอื/นได้สอบถามในเรื/ องของค่าที/ปรึ กษาของผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ท่านหนึ/ งที/
ระบุไว้ในงบแสดงฐานะการเงินของบริ ษทั
ประธานได้ให้ผอู้ าํ นวยการอาวุโส ฝ่ ายการเงินและบัญชีบริ ษทั ชีAแจง กล่าวคือ เงินค่าที/ปรึ กษาที/ ปรากฎ
ในงบแสดงฐานะการเงินของบริ ษทั นัAนเป็ นเงินค่าธรรมเนี ยมที/ ปรึ กษารายเดือน ส่ วนเงินค่าตอบแทน
พิ เ ศษจ่ า ยให้ เ พื/ อ เป็ นค่ า ตอบแทนในการเป็ นผู้ด ํา เนิ น การจัด หาโครงการเพื/ อ จัด ตัA ง กองทุ น
อสังหาริ มทรัพย์จนแล้วเสร็จ

/ เมื/อไม่มี.....
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เมื/อไม่มีผูถ้ ือหุ ้นซักถามเรื/ องอื/นใด ประธานได้กล่าวปิ ดประชุมและขอบคุณผูถ้ ือหุ ้นที/ ได้สละเวลามาร่ วม
ประชุมครัAงนีA
ปิ ดประชุมเวลา 11.45 น.

